


?מהי קרינה רדיואקטיבית

?אילו סוגי קרניים רדיואקטיביות קיימות ומה הרכבן

?מהן תכונות הקרינה הרדיואקטיבית

?אילו שימושים יש לקרינה רדיואקטיבית

נתרגל ונפתור תרגילים





1תרגיל 

?אילו חלקיקים נמצאים בגרעין האטום

פרוטונים בלבד. א

נויטרונים בלבד. ב

אלקטרונים בלבד. ג

פרוטונים ונויטרונים. ד

פרוטונים ואלקטרונים  . ה



1פתרון תרגיל 

?אילו חלקיקים נמצאים בגרעין האטום

פרוטונים בלבד. א

נויטרונים בלבד. ב

אלקטרונים בלבד. ג

פרוטונים ונויטרונים. ד

פרוטונים ואלקטרונים  . ה



אלקטרון  
(e)

נויטרון

(n)
פרוטון

(p)
החלקיק

מיקום באטום

מסת החלקיק
(א"ימ)

מטען החלקיק



אלקטרון  
(e)

נויטרון

(n)
פרוטון

(p)
החלקיק

איזור
גרעיני-חוץ

גרעין גרעין מיקום באטום

אפסי/ זניח  1 1
מסת החלקיק

(א"ימ)

1- 0 1+ מטען החלקיק

n0 p+ e-

נויטרוןפרוטוןאלקטרון

+



נתגלתה במקרה על ידי  תופעת הרדיואקטיביות 

התעניין  בקרל .  1896-בהמדען הנרי בקרל  

גילה בקרל (. פלואורסנציה)הזרחנותבתופעת 

שסלעי אורניום פולטים קרינה גם ללא קליטת  

.  באופן ספונטני–אנרגיית אור מוקדמת 

מארי ופייר קירי חקרו את הקרינה  

הרדיואקטיבית שגילה בקרל וגילו כי 

החומר הקשורה  היא תכונה בסיסית של 

הזוג קירי בודד . לאטומי האורניום עצמם

פולוניום  : קרינהפולטיעוד שני חומרים 

.וראדיום



היא פליטה ספונטאנית של חלקיקים  קרינה רדיואקטיבית 

.  או אנרגיה מתוך גרעין האטום/ו

2p + 2ne  קרינה

אלקטרומגנטית

נע מרחק קצר באוויר  

נחסם על ידי ניירנחסם על ידי העור

(Am)גלאי עשן 

קוצב לב, ייצור חשמל

חודר דרך הגוף

קטילת בקטריות  

בפירות וברדיותרפיה  

(טיפול בסרטן)

ייצור חשמל

סמן ברפואה



–αקרני אלפא 
2p+2n הליוםגרעין של מכונה גם  .

+

+

αחלקיק 

נויטרון

פרוטון

–βקרני ביתא 
קרינת אלקטרונים הנוצרים בגרעין כתוצאה  

.  מהתפרקות נויטרון לפרוטון ואלקטרון

n0 p+ e-

נויטרוןפרוטוןאלקטרון

+

βחלקיק 



:קרינה אלקטרומגנטית–γקרני גמא 

גל קצר מאוד  אלקטרומגנטיים באורך גלים , אנרגיה בלבד

(יבנרחיב בנושא זה בכיתה . )גבוההובתדירות 

קרינה לא מייננת קרינה מייננת

קרני רנטגןקרני גמא

קרינת  

-אולטרה
(UV)סגול 

האור הנראה

אינפראקרינת 
(IR)אדום 

גלי רדיוגלי מיקרוגל



2תרגיל 

:המספר האטומי, כשקרן אלפא נפלטת מגרעין האטום

6-יורד ב. א

4-יורד ב. ב

2-יורד ב. ג

1-עולה ב. ד

נותר ללא שינוי. ה
αחלקיק 

נויטרון

+פרוטון
+



2פתרון תרגיל 

:המספר האטומי, כשקרן אלפא נפלטת מגרעין האטום

6-יורד ב. א

4-יורד ב. ב

2-יורד ב. ג

1-עולה ב. ד

נותר ללא שינוי. ה
αחלקיק 

נויטרון

+פרוטון
+



מספר מסה 

4-יורד ב

מספר אטומי 

2-יורד ב



מספר מסה 

4-יורד ב

מספר אטומי 

2-יורד ב

234

88

Ra
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84

Po





234

90

Th



3תרגיל 

:המספר האטומי, כשקרן ביתא נפלטת מגרעין האטום

4-יורד ב. א

2-יורד ב. ב

נותר ללא שינוי. ג

1-עולה ב. ד

2-עולה ב. ה

n0 p+ e-

אלקטרון

+



3פתרון תרגיל 

:המספר האטומי, כשקרן ביתא נפלטת מגרעין האטום

4-יורד ב. א

2-יורד ב. ב

נותר ללא שינוי. ג

1-עולה ב. ד

2-עולה ב. ה

n0 p+ e-

אלקטרון

+



מספר מסה 

נותר ללא שינוי

מספר אטומי 

1-עולה ב



מספר מסה 

נותר ללא שינוי

מספר אטומי 

1-עולה ב

90

39

Y





40

20

Ca





14

7

N



שכבת העור החיצונית

דף נייר

מ אויר"ס' מס

רדיד אלומיניום

עץ/לוח פלסטיק

מסי מטרים אויר

מילימטרים מים' מס

לוחות עופרת עבים

בטון עבה מאוד

Ehamberg | Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5



?מה  נפלטקרינה
שינוי בגרעין 

האיזוטופ
חדירות

ניתן לחסום 

על ידי

אלפא
פרוטונים2

ניוטרונים2-ו

-2אטומי  ' מס

-4מסה  ' מס
נמוכה

(באוירמ "ס' מס)
דף נייר

אלקטרוניםביתא 

+1אטומי  ' מס

0מסה  ' מס
בינונית

רדיד אלומיניום(באוירמטרים ' מס)

גמא

קרינה  

אלקטרומגנטית 

(אנרגיה)

0אטומי  ' מס

גבוהה0מסה  ' מס
(באוירמאות מטרים)

לוחות עופרת  

עבים



+ ++
אלקטרודה חיובית

- --
אלקטרודה שלילית

?כל אחד מהחיצים על ידי איזו קרינה מיוצגת 



+ ++
אלקטרודה חיובית

- --
אלקטרודה שלילית

aאלפא 

bבטא 

gגאמא



האם אתם מכירים שימושים

?בקרינה רדיואקטיבית



,תבלינים–בכור גרעיני גאמאעיקור באמצעות חשיפה לקרני 1.

ציוד לחדרי ניתוח

מאובנים וממצאים ארכיאולוגיים, גיל סלעיםתיארוך 2.

במדעי הסביבה  , בכימיה, במחקר בביולוגיה" סימון אטומים"3.

מיפוי וריפוי–רפואה גרעינית 4.

בלתי  אך קשה או , הפקת חשמל במקומות שיש בהם צורך בזרם5.

בגשושיות, לתחזק את מקור הזרם באופן שוטף לדוגמהאפשרי 

חלל

241( Am)אמריציוםהיסוד -גלאי עשן  6.

הפקת אנרגיה באמצעות ביקוע גרעיני7.



?  מהי קרינה רדיואקטיבית

β-וαמהן תכונות הקרינות 

שימושים לקרינה רדיואקטיבית

תרגלנו פתרון תרגילים בנושא רדיואקטיביות


